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Традиционният за катедра „История на педагогиката и управление на
образованието” при Факултета по педагогика на Софийски университет
„Св. Климент Охридски” Теоретичен семинар и тази година се проведе на
святата дата – 11-ти май, превърнала се в ярък израз на националната ни
идентичност, в ден на преклонение пред епохалното дело на солунските
братя Св. Св. Кирил и Методий, в ден-празник на факултета.
Студентското участие във форума се фокусира върху четири изследователски проблема, а именно:


читалищното и музейно образование в България;



непреходните идеи на Михаил Герасков за възпитанието;



образованието в гр. Царево и



образованието в Столичния център за работа с деца.

Обособените изследователски полета се обединиха от основната
цел на форума – да даде поле за широко обсъждане на традициите и перспективите на формалното и неформално образование в България. Същевременно резултатите от студентските проучвания се представяха в хронологичен ред:

за първите в читалищната просвета и за 14 години по-късно
говореха съответно Валентин Тодоров и Моника Маринова, студенти от
специалност Неформално образование, I-ви курс, редовно обучение, които
въз основа на изворов материал изведоха тенденции в развитието на чита233
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лищното образование през късното Българско възраждане. Връзката традиции-съвременност в развитието на читалищната просвета бе проследена
в краеведското проучване на Томислава Стоянова, студентка от I-ви курс,
специалност Неформално образование, редовно обучение. Тематичният
кръг се затвори с изследването на Виктория Вълчева, студентка от I-ви
курс, специалност Неформално образование, редовно обучение, проследила историята на музейното образование в родния си град Велики Преслав;
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непредходните идеи за възпитанието на видния представител
на българската педагогическа мисъл и бележит университетски професор,
интелектуалец и общественик – Михаил Герасков, се конкретизираха в тематичното изследване Педагогически предизвикателства пред възпитанието на подрастващите – бъдещи родители, според М. Герасков, осъществено от Гергана Иванова и Юлиана Урумова, студенти от специалност
Педагогика, I-ви курс, редовно обучение;

традициите и перспективите на образованието в гр. Царево,
както и историята на селището се представиха от Таня Петрова, студентка
от I-ви курс, специалност Педагогика, редовно обучение;

тенденциите в развитието на неформалното образование, осъществявано от Столичния център за работа с деца, наследник на пионерските домове, се изведоха от Савина Георгиева и Цветелина Кирилова,
студенти от специалност Неформално образование, I-ви курс, редовно обучение.
В научното общуване участваха студенти и преподаватели от факултета. В приветствието си към участниците в Теоретичния семинар
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, зам. декан на Факултета по педагогика, подчерта волята на преподавателите от катедрата за традиционото провеждане на форума с широко студентско участие. Ръководителят на катедра „История на педагогиката и управление на образованието” доц. д-р
Пенка Цонева като благодари на студентите за ентусиазма, волята и
усърдието, проявени в процеса на проучването и представянето на резултатите, им пожела да съхранят пламъка на творческия дух в бъдещата си
образователна и изследователска дейност.
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